
در وب سایت فنی کارا، پس از طی کلیه آموزش ها و دوره های الزم در این  نصاب کولر گازی کرج
و نیز تمرکز باال در اجرای اتصاالت و  نصب حرفه و کسب مهارت کافی در انتخاب محل مناسب جهت

نصب کولر گازی  لوله کشی های الزم توانسته، تا متقاضیان بسیاری را از خدمات مختلف در حوزه
 .برخوردار سازد. در ادامه با توانایی های این افراد متخصص بیشتر آشنا خواهیم شد کرج

 چکیده مطالب صفحه نصب کولر گازی در کرج

 لیست خدمات متخصص نصب کولر گازی در کرج 
 نحوه تعیین هزینه نصب کولر گازی کرج  
  شارژ گاز با نصاب کولر گازی کرج در فنی کارا  
 گازی نکات قابل توجه در راه اندازی و نصب کولر 

 لیست خدمات متخصص نصب کولر گازی در کرج

و قابل اعتماد برای انجام خدمات فنی، از دغدغه های بزرگ افراد به  متخصص پیدا کردن یک فرد
در جهت رفع این دغدغه تمام سعی خود را کرده، تا بتواند برای انجام انواع  فنی کارا .دشمار می آی

ثبت شده برای هر  امتیازات ، لیست نصابهای خود را به همراهنصب کولر گازی کرج خدمات کولر نظیر
نیز آماده یک از آنها در اختیار شما قرار دهد. عالوه بر کرج در تهران و دیگر کالن شهرها، فنی کارا 

 .به شما کاربران عزیز می باشد نصب کولر گازی خدمات رسانی در زمینه
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  دقت در انتخاب محل مناسب جهت نصب توسط نصاب کولرگازی کرج

 

ند و اما خدماتی که نصاب کولر گازی کرج در سایت فنی کارا به شهروندان این شهر ارائه می ک
 :عبارتست از

 نصب کولر گازی در کرج ارائه خدمات تخصصی 
 روغن کاری و سرویس دوره ای کولر گازی کرج 
 نصب استاندارد کولر گازی سیم کشی تضمینی و 
 و یونیت خارجی کولر اسپیلت نصب پنل داخلی 
 نصب کولر اسپیلت در کرج با برند های مختلف 
 شارژ گاز کولر گازی در محل 
 ه کشی کولر گازی در کرجاجرای فوری لول 
 جابجایی کولر گازی و نصب مجدد آن در محل دیگر 
 نصاب کولر گازی در کرج تعویض قطعات فرسوده توسط 

 

 



 نحوه تعیین هزینه نصب کولر گازی کرج

الزم در هنگام خرید و یا نصب استاندارد کولر در محل مناسب خود، نیاز به عیب یابی  نکات توجه به
را به تأخیر میندازد. از این رو دیگر متحمل به پرداخت هزینه های سنگین،  تعمیر کولر گازی در کرج و

  .کولر به هنگام استفاده از آن نخواهید بود عیب یابی جهت

  
با نصب کولر گازی کرج به صورت استاندارد در انواع برندها، از هزینه های پی در پی تعمیر کولر 

  !جلوگیری کنید

و  جابه جایی با عوض کردن موقعیت محل کار یا منزل خود، چنانچه تصمیم به باز کردن قطعات کولر،
، پرداخت نصاب کولرگازی در کرج دارید؛ باید هزینه ای را به افراد جدید یا راه اندازی آن در مکان

مشخصی برای آن تعیین نمود. زیرا نمی توان از تأثیر پارامترهای  نرخ نمایید که نمی توان به تنهایی
 .اجرت نصاب کولر گازی کرج، چشم پوشی نمود محاسبه دیگر در
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 و اما در فنی کارا، در محاسبه اجرت نصاب کولر گازی کرج چه پارامترهایی تأثیرگذارند؟  ✔

 و یونیت خارجی کولر گازی نصب پنل داخلی 
 نحوه دسترسی به محل هر کدام از اجزای کولر دو تیکه 
 بازدهی کولر گازی کیفیت خروجی کار و میزان 
 وسایل جانبی مورد نیاز نصب مانند: پایه، نگهدارنده و... 
 در صورت نیاز شارژ گاز کولر گازی 
 هزینه های جانبی و از پیش تعیین نشده مانند جوشکاری 
 در صورت نیاز سرویس کولر گازی 

 
هر چه دسترسی به محل نصب پنل داخلی و یا یونیت خارجی کولر سخت تر باشد، اجرت نصاب  

  .گازي در کرج بیشتر می شودكولر 

قبل از تحویل کار، امکان پذیر نیست. چون  هزینه نصب کولر گازی کرج به طور کلی تعیین :نکته
 شرایط در موقعیت های مختلف باهم فرق دارد و اکثر افراد نصاب کولرگازی در کرج، به هنگام بازدید

مختلف در حین کار، میزان  خدمات نرخ آن را برای شما برآورد می نمایند که بسته به ارائه 70%
 .هزینه این افراد در وب سایت فنی کارا متفاوت خواهد بود

 



 شارژ گاز با نصاب کولر گازی کرج در فنی کارا

رال، گری، آبسال، و اسپیلت در برندهای اجنرال، ایران رادیاتور، بکو، جن خدمات شارژ گاز کولر گازی
ال جی سامسونگ، مجیک، هایسنس، هیتاچی، تکنوکیت، انرژی، هایر، اسپیلت مدیا و... در تمام 

شهرهای در برگیرنده خدمات کولر سایت فنی کارا، به کاربرانی که نیاز به نصاب فوری دارند ارائه می 
از طریق صفحه آن، می توانید به لیست  نصب کولر گازی در اصفهان گردد. جهت دریافت خدمات

 .نصابان کولر در این شهر دسترسی پیدا کنید

اقدام  شارژ گاز کولر گازی در محل در هر یک از حالت های ذیل بهتر است که هر چه سریعتر جهت 
 :نمایید

  طعات عملکرد درستی دارند اما باد کولر خنک نیستق 
 کولر گازی یخ زده و هوایی را به بیرون نمی فرستد 
 شارژ گاز به صورت ناقص انجام شده 
 کولر گازی که تازه خریداری شده  

 
  .یکی از راه های افزایش راندمان کولر گازی، شارژ گاز آن می باشد
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 45در وب سایت فنی کارا، پس از اعزام به هر یک از محله های مهرشهر،  نصاب کولر گازی کرج
 شارژ گاز ال، عظیمیه، کیانمهر، حصارک و... به بررسی وضعیتمتری گلشهر، گوهردشت، شاهین وی

 تضمینی پرداخته و در صورت نیاز به جابه جایی کولر، خدمات با کیفیت و قیمت مناسب را به صورت
 .به شما در محل ارائه می دهد فوری و

با مشاهده هر گونه ایراد فنی پس از تحویل کار از نصاب کولر گازی در کرج، می توانید نظرات  :نکته
خود را از طریق تیم رضایت سنجی در مورد عملکرد فنی کار مربوطه ثبت نمایید، تا از این طریق 

 .کمک نمایید متخصص و متعهد بتوانید به کادر پشتیبانی ما در شناسایی بهتر افراد

 بل توجه در راه اندازی و نصب کولر گازینکات قا

کولر گازی انتخاب آن بر اساس متراژ محل مورد نظر می باشد.  استاندارد اولین گام در نصب اصولی و
چرا که با بی توجهی و نادیده گرفتن اهمیت این مسئله، منجر به باال رفتن مصرف انرژی و در برخی 

 .خواهیم شد دستگاه کمپرسور موارد فشار آمدن بر روی

 
  انتخاب و خرید کولر بر اساس متراژ محل نصب کولر گازی

 



ا  می باشد، از این رو رعایت یکسری نکات قبل از نصب  تخصصی نصب کولر گازی یک امر کامال
نصاب  ضروری می باشد. در این بخش، به معرفی نکاتی می پردازیم که همواره در دستور کار افراد

، مانع از حرفه ای قرار گرفته و با توجه به هر یک از آنها در هنگام راه اندازی و نصب کولر کولر گازی
 .به وقوع پیوستن مشکالت شایع در این دستگاه می شوند

 ...اطمینان از وضعیت سیم کشی برق، پریزها، کنتور و .1
  پرهیز از قرار دادن یونیت خارجی در مکان های اشتعال زا .2
 متر 10طول مجاز لوله به صورت افقی بین یونیت داخلی و خارجی  .3
 متر 5حداکثر ارتفاع مجاز لوله بین یونیت داخلی و خارجی به صورت عمودی حدود  .4
 استفاده از سیم اتصال زمین برای جلوگیری از شوک احتمالی ناشی از اتصال برق .5
 ...و .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حال به سراغ چند پرسش و پاسخ کوتاه پیرامون نکات قید شده در نصب استاندارد کولر گازی می 
 :رویم

 ت نصب کولر گازی کرج در سایت فنی کارا اعتماد کنیم؟چگونه به خدما ✔
تمامی افراد نصاب کولر گازی کرج در سایت فنی کارا، آموزش ها و دوره های الزم در این زمینه را  ��

گذرانده اند. از این رو با رعایت تمام نکات اصولی، اقدام به نصب کولر گازی شما به شکل استاندارد 
 .می نمایند

  ائه خدمات در سایت فنی کارا به چه صورت می باشد؟زمان ار  ✔
شما می توانید در صفحه نصب کولر گازی کرج، با کلیک بر روی پروفایل افراد فنی کار به اطالعات  ��

 .آن ها از قیبل ساعات کار، زمینه های تخصص و ... دسترسی پیدا کنید

 اشتباهات رایج در نصب کولر گازی چیست؟ ✔
چک بودن اندازه اسپیلت، عایق نبودن لوله مکش، سیم کشی نادرست برق از مهم بزرگ یا کو ��

 .ترین اشتباهات رایج در نصب کولر گازی می باشند

 


